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What ever happened to Paraoh the emperor of 
Egypt?  Time and time again he hardens his 
heart and refuses to heed God’s call to release 
Bnei Yisrael in order that they will be able to 
worship Him.  After the plague of the killing of the 
first-born, Paraoh finally relents and not only 
accedes to let Bnei Yisrael go, he demands that 
they leave immediately to worship God.1  A few 
days later, Paraoh is back to his old ways and 
regrets having permitted Bnei Yisrael to depart 
from Egypt.2  He gives chase with the elite of his 
army and they finally catch up with Bnei Yisrael 
while they are encamped on the bank of the 
sea.3  The Egyptians have now pinned Bnei 
Yisrael against the sea and smell triumph in the 
air.  God intervenes to split the sea for Bnei 
Yisrael to cross and escape the pending military 
onslaught.  Not ones to let victory escape them, 
the Egyptians continue to pursue Bnei Yisrael as 
they cross through the dry sea bed.  “The 
Egyptians came in pursuit of them into the sea, 
all of Paraoh’s horses, chariots, and cavalry.”4  
Once Bnei Yisrael have exited from the opposite 
side, God returns the sea to its former state while 
the Egyptians are still traversing the sea in hot 
pursuit of their former slaves drowning all of them 
in the sea. “The waters returned and covered the 
chariots and the cavalry – Paraoh’s entire army 
that followed them into the sea; not one of them 
remained (ֹלא נְִׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד).”5  The Torah 
seems pretty unambiguous that Paraoh met the 
same fate as the rest of the Egyptians that 
chased after Bnei Yisrael – “not one of them 
remained.”6  If there is any lingering doubt, the 
verses of the song Az Yashir seem to be as 
unequivocal on the matter.  “Paraoh’s chariots 

                                                 
י יְִׂשָרֵא֑   1 ם ַּגם־ְּבֵנ֣ י ַּגם־ַאֶּת֖ אֶמ֙ר ֤קּומּו ְּצאּ֙ו ִמּ֣תֹוְך ַעִּמ֔ ֹ֙ יְָלה וַּי ן ַל֗ ֹ֜ ה ּוְֽלַאֲהר ל ּוְל֛כּו וַּיְִקָר֩א ְלמֶֹׁש֨

ק ְּכַדֶּבְרֶכֽם: (שמות יב,לא)  ִעְב֥דּו ֶאת־יְקָֹו֖
ּיֵָהֵפְך  2 ם וַ֠ ח ָהָע֑ י ָבַר֖ יִם ִּכ֥ ֶלְך ִמְצַר֔ את  וַּיַֻּג֙ד ְלֶמ֣ ֹ֣ ם וַּיֹֽאְמרּ֙ו ַמה־ּז ה וֲַעָבָדי֙ו ֶאל־ָהָע֔ ֹ֤ ב ַּפְרע ְלַב֨

נּו: (שמות יד,ה) ל ֵמָעְבֵדֽ ְחנּו ֶאת־יְִׂשָרֵא֖ ינּו ִּכֽי־ִׁשַּל֥  ָעִׂש֔
ִלִׁשם וַּיְֶאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו וְֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו: וַּיִַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור וְכֹל ֶרֶכב ִמְצָריִם וְׁשָ   3

ַעל ֻּכּלֹו: וַיְַחֵּזק יְקֹוָק ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַריִם וַּיְִרּדֹף ַאֲחֵרי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל 
יְֹצִאים ְּביָד ָרָמה: וַּיְִרְּדפּו ִמְצַריִם ַאֲחֵריֶהם וַּיִַּׂשיגּו אֹוָתם חֹנִים ַעל ַהּיָם ָּכל סּוס ֶרֶכב 

 ט)-ָרָׁשיו וְֵחילֹו ַעל ִּפי ַהִחירֹת ִלְפנֵי ַּבַעל ְצפֹן: (שמות יד,וַּפְרעֹה ּופָ 
 וַּיְִרְּדפּו ִמְצַריִם וַּיָבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ֶאל ּתֹוְך ַהּיָם: (שמות יד,כג)  4
ם ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹה ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבּיָם ֹלא וַּיָֻׁשבּו ַהַּמיִם וַיְַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב וְֶאת ַהָּפָרִׁשי  5

 נְִׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד: (שמות יד,כח)
וישובו המים שהיו חומות. עד אחד אפילו אחד לא נמלט, וכן והנה לא מת ממקנה   6

ישראל עד אחד (שמות ט, ז), והמשורר אמר אחד מהם לא נותר (תה' קו, יא): (אבן 
אפילו אחד לא נמלט, וכן לא מת  -וטעם עד אחד  \\שמות יד,כח)  עזרא פי' הארוך

ממקנה ישראל עד אחד. והאומר שפרעה נמלט בעבור עד (מכילתא בשלח ו), דרש 
שאמר אסף: ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר (תהלים קו, יא). והנה  -הוא. והעד 

(יז). והנה ממנו  אין שם עד. ועוד שהכתוב אומר ואכבדה בפרעה ברכבו ובפרשיו
החל. ועוד, אמר אויב (שמות טו, ט) הוא פרעה. ואמר אחרי כן נשפת ברוחך כסמו 
ים (שמות טו, י). ולמה אאריך, וכתוב אומר: ונער פרעה וחילו בים סוף (תהלים קלו, 

לא נשאר בהם עד אחד אפי' אחד וזהו  \\טו): (אבן עזרא פי' הקצר שמות יד,כח) 
 א נותר. (חזקוני שמות יד,כח)שאמר דוד אחד מהם ל

and his army, He (God) cast into the sea; and the 
elite of his officers drowned in the Sea of 
Reeds.”7  “For the horse(s) of Paraoh,8 with his 
chariots and cavalry, went into the sea; and God 
turned back on them the waters of the sea; but 
Bnei Yisrael marched on dry ground in the midst 
of the sea.”9  The verses in Tehillim seem to 
project a similar picture: “Water covered their 
adversaries; not one of them was left ( ם ֶה֗ ד ֵמ֝ ֶאָח֥
 and “He who split apart the Sea of 10”(ֹ֣לא נֹוָתֽר
Reeds…and took Yisrael through it...and He who 
hurled Pharaoh and his army into the Sea of 
Reeds (ה וְֵחי֣לֹו ְביַם־֑סּוף ֹ֣ ר ַּפְרע ֵע֤  His kindness is ,(וְנִ֮
eternal.”11  Despite all this evidence, there is still 
a dispute amongst the Tana’im as to the fate of 
Paraoh.12  Rabbi Yehuda believes that Paraoh, 
as the text seems to indicate, perished along with 
his army.  On the other hand, Rabbi Nechem’ya 
surprisingly suggests that Paraoh was the sole 
survivor of the whole ordeal.  His evidence is 
from a verse found in the prelude to the plague 
of Barad where God tells Moshe to convey to 
Paraoh, “Nevertheless, I have spared you for this 
purpose: in order to show you My power, and in 
order that My name may resound throughout the 
world.”13  Rabbi Nechem’ya interprets that to 
mean that God commits to keep Paraoh alive 
throughout all the retribution He brings against 
the Egyptians.  The proof text seems to be 
somewhat precarious since it is a reference to 
the upcoming plagues.  Moreover, presumably 
keeping Paraoh alive is only valuable if God 
plans additional displays of his power, but given 
that Kriyat Yam Suf was God’s final blow to 
Egypt there would no longer be any reason to 
keep Paraoh around.  What prompts Rabbi 
Nechem’ya to take such a far-fetched position? 
 
How did the Sea of Reeds split in order to allow 
Bnei Yisrael to cross and escape their Egyptian 

 ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה וְֵחילֹו יָָרה ַבּיָם ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם סּוף: (שמות טו,ד)  7
כי בא  \\מלמד שאף פרעה בכלל. (מכילתא דרשב"י שמות טו,יט)  –כי בא סוס פרעה   8

שעשה בתוך פלא  סוס פרעה לפי דעתי, כי גם זה הפסוק מהשירה, להזכיר הפלא
כאשר פירשתי. ומלת עליהם, שבה אל סוס פרעה ברכבו ובפרשיו, גם פרעה עמהם, 
כי כן כתוב אמר אויב שהוא פרעה, ואחריו תבלעמו ארץ, וכתוב מפורש, ונער פרעה 

לעומת זאת שכל טוב שמות  \\וחילו בים סוף (תה' קלו, טו): (אבן עזרא שמות טו,יט) 
פרעה ברכבו. אף על פי שהמלה היא לשון יחידי נסברת  טו,יט מפרש: כי בא סוס

 היא בלשון רבים, ודומה לדבר וראית סוס ורכב עם רב ממך (דברים כ א):
ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבּיָם וַּיֶָׁשב יְקֹוָק ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְלכּו   9

  תֹוְך ַהּיָם: (שמות טו,יט)ַבּיַָּבָׁשה ּבְ 
ירּו ְּתִהָּלֽתֹו: (תהלים קו,יא 10 ִׁש֗ יו יָ֝ ינּו ִבְדָבָר֑ ם ֹ֣לא נֹוָתֽר: וַּיֲַאִמ֥ ֶה֗ ד ֵמ֝ ם ֶאָח֥ יִם ָצֵריֶה֑ -וַיְַכּסּו־ַמ֥

 יב) 
ל ְּבתֹו֑כֹו ּכִ֖  11 יר יְִׂשָרֵא֣ ם ַחְסּֽדֹו: וְֶהֱעִב֣ י ְלעֹוָל֣ ים ִּכ֖ ר ְלגֵֹז֣ר יַם־֭סּוף ִלְגָזִר֑ ֵע֤ ם ַחְסּֽדֹו: וְנִ֮ י ְלעֹוָל֣

ם ַחְסּֽדֹו: (תהלים קלו,יג י ְלעֹוָל֣ ה וְֵחי֣לֹו ְביַם־֑סּוף ִּכ֖ ֹ֣  טו)-ַּפְרע
וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים אף לפרעה דברי ר' יהודה שנ' מרכבות  12

ת פרעה וחילו וגו'. ר' נחמיה אומר חוץ מפרעה עליו הכתוב אומר ואולם בעבור זא
העמדתיך (שמות ט טז). ויש אומרים באחרונה ירד פרעה וטבע שנ' כי בא סוס פרעה 

 –ברכבו ובפרשיו בים וישב ה' עליהם את מי הים. (מכילתא דר' ישמעאל בשלח 
 מסכתא דויהי פרשה ו)

ַען סַ  13 י ּוְלַמ֛ יָך ַּבֲע֖בּור ַהְראְֹתָ֣ך ֶאת־ּכִֹח֑ ם ַּבֲע֥בּור זֹא֙ת ֶהֱעַמְדִּת֔ ֶרץ: וְאּוָל֗ י ְּבָכל־ָהָאֽ ר ְׁשִמ֖ ֵּפ֥
 (שמות ט,טז)
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pursuers?  Once again here, the verses are 
relatively explicit.  God tells Moshe to stop crying 
out to him and to move Bnei Yisrael forward.  
“And you lift up your staff and outstretch your arm 
over the sea and split it, so that Bnei Yisrael may 
march into the sea on dry ground.”14  Following 
God’s guidance, “Moshe held out his arm over 
the sea and God drove back the sea with a 
strong easterly wind throughout the night, and 
this turned the sea into dry ground. The waters 
split and Bnei Yisrael entered into the sea on dry 
ground; the waters forming a wall for them on 
their right and on their left.”15  Similar to the 
advent of many of the plagues that befell the 
Egyptians, at the splitting of the sea, God 
instructs Moshe to engage in an action (raising 
his staff) which signals the beginning of God’s 
intervention in nature to save Bnei Yisrael(the 
easterly wind that dries out the sea bed).16   Once 
again here, the verse in Tehillim supports this 
understanding that God was the proximate 
cause for the sea splitting when it says, “He 
blasted a rebuke against the Sea of Reeds; it 
became dry; He led them through the depths as 
through the wilderness.”17  The Midrash seems 
to emphasize this when it explains that the 
waters refused to split at Moshe’s coaxing until 
God himself appeared and the sea began to “run 
away.”18  Despite all this evidence, the Gemara 
in Sota tells the famous story of Bnei Yisrael 
awaiting salvation on the banks of the sea.19  
Rabbi Meir describes the story as one of faith 
and alacrity.  He says that the tribes were 
arguing with each other as to who would enter 
the waters first.  In the interim, the tribe of 
Binyamin wasted no time squabbling and instead 
took action and jumped into the waters to lead 
Bnei Yisrael through the sea.  Rabbi Yehuda’s 
more famous version of the account chronicles a 
                                                 

וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל מֶֹׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְיִָּסעּו: וְַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך  14
 טז)-ָׁשה: (שמות יד,טוּונְֵטה ֶאת יְָדָך ַעל ַהּיָם ּוְבָקֵעהּו וְיָבֹאּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהּיָם ַּבּיַּבָ 

וַּיֵט מֶֹׁשה ֶאת יָדֹו ַעל ַהּיָם וַּיֹוֶלְך יְקֹוָק ֶאת ַהּיָם ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּליְָלה וַּיֶָׂשם ֶאת  15
ם חָֹמה ַהּיָם ֶלָחָרָבה וַּיִָּבְקעּו ַהָּמיִם: וַּיָבֹאּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהּיָם ַּבּיַָּבָׁשה וְַהַּמיִם ָלהֶ 

  כב)-ִמיִמינָם ּוִמְּׂשמֹאָלם: (שמות יד,כא
ַעל יג: -השווה לשמות י,יב 16 ה וְַי֖ יִ֙ם ָּבַֽאְרֶּב֔ ֶרץ ִמְצַר֙ ה יְָדָ֜ך ַעל־ֶא֤ ה נְֵט֨ ק ֶאל־מֶֹׁש֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ וַּי

יר הַ  ר ִהְׁשִא֖ ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֵא֛ ֶׂשב ָהָא֔ יִם וְיֹאַכל֙ ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ֶרץ ִמְצָר֑ ה ֶאת־ַעל־ֶא֣ ט מֶֹׁש֣ ד: וַּיֵ֨ ָּבָרֽ
ֶקר  ֹ֣ יְָלה ַהּב ֶרץ ָּכל־ַהּ֥יֹום ַה֖הּוא וְָכל־ַהָּל֑ ג ֽרּוַח־ָקִדי֙ם ָּבָא֔ ק נִַה֤ ָ֗ ֶרץ ִמְצַריִ֒ם ַוֽיקֹו ַמֵּטהּ֘ו ַעל־ֶא֣

א ֶאת־ָהַאְרֶּבֽה: ים נָָׂש֖ ה וְ֙רּוַח֙ ַהָּקִד֔   ָהיָ֔
ב וַּיֹוִלי 17 ר ְּביַם־֭סּוף ַוּֽיֱֶחָר֑ ְּתהֹ֗מֹות ַּכִּמְדָּבֽר: (תהלים קו,ט)וַּיְִגַע֣ ם ַּב֝  ֵכ֥
ויט משה את ידו על הים, התחיל הים עומד כנגדו אמר לו משה בשם הקדוש ברוך  18

הוא שיבקע ולא קבל עליו הראהו את המטה ולא קבל עליו. משל למה הדבר דומה 
לא הניחו למלך שהיו לו שתי גנות זו לפנים מזו מכר את הפנימית ובא הלוקח ליכנס ו

השומר אמר לו הלוקח לשומר בשם המלך ולא קבל עליו הראהו את הטבעת ולא 
קבל עליו עד שניהג הלוקח את המלך בעצמו ובא כיון שבא המלך התחיל השומר 
בורח אמר לו כל היום הייתי אומר לך בשם המלך ולא קבלת עליך ועכשיו מפני מה 

י המלך, כך עמד משה על הים אמר אתה בורח אמר לו לא מפניך אני בורח אלא מפנ
לו משה בשם הקדוש ברוך הוא שיבקע ולא קבל עליו הראהו המטה ולא קבל עליו 
עד שנגלה הקדוש ברוך הוא עליו בכבודו וכיון שנגלה הקדוש ברוך הוא בכבודו 
ובגבורתו התחיל הים בורח שנ' הים ראה וינס (תהלים קיד ג) אמר לו משה כל היום 

בשם הקדוש ברוך הוא ולא קבלת עליך עכשיו מפני מה אתה בורח  הייתי אומר לך
מה לך הים כי תנוס, אמר לו לא מפניך בן עמרם אני בורח אלא מלפני אדון חולי ארץ 

very hesitant people lacking in conviction and 
faith.  The tribes in this rendering all refuse to 
enter the waters for fear of drowning until the 
courageous Nachshon ben Aminadav from the 
tribe of Yehuda takes the initiative and plunges 
into the waters.  He nearly drowns before God 
rebukes Moshe to stop praying, move the nation 
forward and stretch out your arm so that the sea 
will split and bring the needed salvation and 
relief.  Both narratives seem to be in direct 
conflict with the text of the Torah.  The Midrash 
emphasizes the initiative of Bnei Yisrael as 
triggering God’s salvation whereas the Torah 
underscores the passivity of Bnei Yisrael and the 
preeminence of God in rescuing Bnei Yisrael 
from their predicament.  One could argue that 
Chazal were trying to explain why Bnei Yisrael 
were deserving of God’s intervention almost as if 
to answer the question as to what differentiated 
Bnei Yisrael from the Egyptians at that 
moment.20  That might be laudable in other 
circumstances, but in this instance, without 
evidence of such an incident, the additional 
narrative could actually diminish from the 
substance and essence of the Torah’s message.  
It could be interpreted as downplaying and 
diminishing God’s role and benevolence by 
aggrandizing Bnei Yisrael’s participation at 
God’s expense. 
 
In the same way that God split the sea, He also 
simultaneously alone battles with the Egyptians.  
“At the morning watch, God looked down upon 
the Egyptian camp through a pillar of fire and a 
cloud, and threw the Egyptian camp into panic.  
He took off the wheels of their chariots so that 
they moved forward with difficulty.  And 

מלפני אלקי יעקב ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים: (מכילתא דרבי 
 מסכתא דויהי פרשה ד) -ישמעאל בשלח 

דתניא, היה ר"מ אומר: כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה  19
אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים, קפץ שבטו של בנימין וירד 
לים תחילה, שנאמר: +תהלים סח+ שם בנימין צעיר רודם, אל תקרי רודם אלא רד 

+תהלים סח+ שרי יהודה רגמתם, לפיכך ים, והיו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר: 
זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה, שנאמר: +דברים לג+ ובין כתפיו שכן; 
אמר לו רבי יהודה: לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה 
אומר אין אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, שנאמר: 

שע יב+ סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם אל, ועליו +הו
מפרש בקבלה: +תהלים סט+ הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש, טבעתי ביון 
מצולה ואין מעמד וגו' +תהלים סט+ אל תשטפני שבולת מים ואל תבלעני מצולה 

ידידיי טובעים בים וגו', באותה שעה היה משה מאריך בתפלה, אמר לו הקב"ה: 
ואתה מאריך בתפלה לפני? אמר לפניו: רבונו של עולם, ומה בידי לעשות? אמר לו: 
+שמות יד+ דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו', לפיכך 
זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, שנאמר: +תהלים קיד+ היתה יהודה לקדשו 

תה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו? משום דהים ישראל ממשלותיו, מה טעם הי
 לז.)-ראה וינוס. (סוטה לו:

שאל ר' נתן את ר' שמעון בן יוחאי וימצאה מלאך ה' (בראשית טז ז) אתה מוצא מלאך  20
ה' בכל מקום ויאמר לה מלאך ה' וירא מלאך ה' וכאן הוא אומר ויסע מלאך האלהים, 

יד הכתוב שהיו ישראל נתונים בדין באותה אמר לו אין אלהים בכל מקום אלא דיין מג
מסכתא  -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים. (

 דויהי פרשה ד) 
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Mitzrayim said, ‘Let us flee from Yisrael, for God 
is fighting for them against Egypt.’”21 
This is in consonance with Moshe’s preamble to 
the people upon witnessing the approaching 
Egyptian army where Moshe emphatically tells 
the people in order to quiet their fears, “…Fear 
not! Stand still, and witness the deliverance that 
God will provide for you today…God will battle 
for you; and you shall hold your peace!”22  Yet 
once again here, the Midrashim enhance the 
battle against the Egyptians to include the 
constellations23 and the sea itself.24  As if that 
were not enough, Chazal also have the angels 
join the fray.25  Yet again here, what prompts 
Chazal to depart from the simple understanding 
of the text to include enhancements that 
seemingly detract from the focus on God alone 
bringing retribution upon the Egyptians? 
 
There are many more examples of this 
phenomenon, but we will suffice with one last 
more innocuous example.  The Ibn Ezra notes 
that the Torah repeats and emphasizes the fact 
that Bnei Yisrael traversed the sea on dry land in 
order to highlight the miraculous fact that while 
Bnei Yisrael were still crossing through the sea 
on a dry seabed simultaneously the waters were 
collapsing upon the Egyptians.26  Accordingly, 
this is the meaning of the verse at the conclusion 
of the Shirat Hayam, “For the horse(s) of Paraoh, 
with his chariots and cavalry, went into the sea; 
and God turned back on them the waters of the 
sea; but Bnei Yisrael marched on dry ground in 
the midst of the sea.”27  The Ibn Ezra then 
wonders how there was sufficient space for such 
a large number of people to traverse the sea in a 
single night.  One of his suggestions, based on 

                                                 
ֵקף יְקֹוָק ֶאל ַמֲחנֵה ִמְצַריִם ְּבַעּמּוד ֵאׁש וְָענָן וַּיָָהם ֵאת ַמֲחנֵה וַיְִהי ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר וַּיַׁשְ  21

וַּיַָסר ֵאת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיו וַיְנֲַהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת וַּיֹאֶמר ִמְצַריִם ָאנּוָסה ִמְּפנֵי יְִׂשָרֵאל ִּכי  :ִמְצָריִם
 )כה-שמות יד,כד( :יְקֹוָק נְִלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָריִם

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת יְׁשּוַעת יְקֹוָק ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום  22
יְקֹוָק יִָּלֵחם ָלֶכם  ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם:ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַריִם ַהּיֹום ֹלא תִֹסיפּו 

  )יד-שמות יד,יג( וְַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון:
ד"א תהומות יכסיומו וכי תהומות יש שם והלא עשונית היא ומה ת"ל תהומות יכסיומו  23

והקדיר אלא מלמד שעלה תהום התחתון על תהום העליון וחפה עליהם את הרקיע 
עליהם את הכוכבים שנ' כל מאורי אור וגו' (יחזקאל לב ח) ולמה ונתתי חשך על 
ארצך וכתיב כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם ולמה חשך השמש וגו' (ישעיה 
יג י) וכתיב ובתחפנחס חשך היום וגו' (יחזקאל ל יח) מפני מה היא ענן יכסנה, וכתיב 

מסכתא דשירה  -ג יא). (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ופקדתי על תבל רעה (ישעיה י
 פרשה ה)

ומצרים נסים לקראתו, ללמדך שלכל צד שהיה מצרי נס היה הים רץ כנגדו... (מכילתא  24
  מסכתא דויהי פרשה ו) -דרבי ישמעאל בשלח 

ומצרים נסים לקראתו, ללמדך שלכל צד שהיה מצרי נס היה הים רץ כנגדו. משל למה  25
יונה שברחה מבן נץ ונכנסה לטרקלין של מלך פתח לה המלך חלון הדבר דומה ל

מזרחית יצאת היונה והלכה לה נכנס בן נץ אחריה נעל המלך בפניו את כל החלונות 
התחיל המלך מורה בו בחצים כך כשעלה האחרון שבישראל מן הים ירד האחרון 

ביש אש שבמצרים לתוך הים התחילו מלאכי השרת לזרוק בהם חצים ואבני אלג
וגפרית כענין שנאמר ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגו' אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים 

מסכתא דויהי  -רבים אשר אתו (יחזקאל לח כב): (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 
 פרשה ו)

ובני ישראל טעם להזכיר זה פעם אחר, כי פרעה היה טובע, ועוד נשארו אנשים  26
פלא בתוך פלא, כי במקום שהיו ישראל עוברים בים,  מישראל בים עוברים. וזה היה

Chazal,28 is that the Sea of Reeds split into 
twelve channels, providing a pathway for each 
tribe individually.  They bring evidence of the 
phenomenon from the verse in Tehillim that “He 
who split the Sea of Reeds asunder (or 
alternatively into divisions) (ים  ,(ְלגֵֹז֣ר יַם־֭סּוף ִלְגזִָר֑
His kindness is eternal.”29  Once again here, one 
could ask what motivated Chazal and the Ibn 
Ezra to proffer such a suggestion. 
 
Kiryat Yam Suf is an unusual historic event 
because it combines two major miracles 
simultaneously.  Tanach and history are replete 
with stories of God intervening on behalf of Bnei 
Yisrael to defeat their enemies.  In addition, 
though less common outside of the Torah, in 
other instances God also brings miraculous 
salvation to Bnei Yisrael when they are in 
difficulty or face a dire circumstance.  Rarely do 
the two happen simultaneously whereby Bnei 
Yisrael experience supernatural deliverance and 
concomitantly God battles their adversaries.  
This unique situation is underscored by the 
Torah emphasizing that miraculously while Bnei 
Yisrael were still crossing through the sea on a 
dry seabed simultaneously the waters were 
collapsing upon the Egyptians.  The Ibn Ezra, 
noted above, terms this a “wonder inside of a 
wonder (פלא בתוך פלא)” or in other words, a 
double miracle.  Due to this fact, one is unlikely 
to easily find a parallel story in Tanach to 
compare and contrast with Kriyat Yam Suf that 
might symbiotically shed light on both stories.  
On the other hand, if one parses apart the two 
aspects of the narrative, it should prove easier to 
identify similar accounts that might enhance 
one’s understanding of Kriyat Yam Suf and 

היה שם רוח קדים מייבש, ובמקום פרעה וחילו הביא השם רוח אחרת להמס המים 
שנקרשו ונעשו חומות, והנה שתי רוחות בים ושני המקומות קרובים. והעד הנאמן 
ח על זה הפירוש, שכתוב בשירה, וברוח אפך נערמו מים (שמות טו, ח). וזאת הרו

היתה עם ישראל, וכתוב, נשפת ברוחך כסמו ים (שם, י), וזו היא שטבעה המצריים, 
על כן כתוב בסוף השירה וישב ה' עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך 
הים (שם, יט). ואל תתמה איך יכלו לעבור כל הלילה, וכי שש מאות אלף רגלי לא 

ברו, או נקרע לי"ב קרעים כאשר אמרו היה רביעית המחנה. אולי על דרך אחר ע
חז"ל, וישראל לא עברו הים כנגד הרוחב, רק נכנסו באורך ויצאו אל מדבר שור, אשר 

 נכנסו משם, כאשר אפרש: (אבן עזרא שמות יד,כט)
נֵי יְִׂשָרֵאל ָהְלכּו ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבּיָם וַּיֶָׁשב יְקֹוָק ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּובְ  27

  ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהּיָם: (שמות טו,יט)
ואתה הרם את מטך, עשרה נסים נעשו לישראל על הים. נבקע הים ונעשה כמין כיפה  28

שנ' נקבת במטיו ראש פרזיו יסערו להפיצני (חבקוק ג יד), נחלק לשנים עשר גזרים 
בשה שנ' ובני ישראל הלכו ביבשה, שנ' ונטה את ידך על הים ובקעהו, נעשה הים י

נעשה כמין טיט שנ' דרכת בים סוסיך חומר מים רבים (שם /חבקוק ג/ טו), נעשה 
פירורין פירורין שנ' אתה פוררת בעזך ים (תהלים עד יג), נעשה סלעים סלעים 
שנאמר שברת ראשי תנינים על המים, נעשה גזרים גזרים שנ' לגוזר ים סוף לגזרים 

יג) נעשה ערימות שנ' וברוח אפיך נערמו מים, נעשו כמו נד שנ' נצבו (תהלים קלו 
כמו נד נוזלים, הוציא להם זיכרי מים מתוקים מתוך מלוחים שנ' ויוצא נוזלים מסלע 
ויורד כנהרות מים (שם /תהלים/ עח טז), הקפיא להם את הים משני חלקים ונעשה 

 -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח כמין בולוס של זכוכית שנ' קפאו תהומות בלב ים. (
  מסכתא דויהי פרשה ד)

ם ַחְסּֽדֹו: (תהלים קלו,יג) 29 י ְלעֹוָל֣ ים ִּכ֖  ְלגֵֹז֣ר יַם־֭סּוף ִלְגָזִר֑
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provide a source for many of the perplexing 
Midrashim. 
 
A similar story of the splitting of water to allow 
Bnei Yisrael to traverse can be easily identified 
because of parallel language that draws one’s 
attention to the commonality of the two stories.  
In the beginning of Sefer Yehoshua, Bnei Yisrael 
enter the land of Israel from the plains of Moav 
by crossing the Yarden River opposite the city of 
Yericho.30  The Navi testifies that the Jordan 
River in the spring (harvest) season was 
overflowing its banks and the only way for the 
Bnei Yisrael to cross was for God to cause the 
waters of the Yarden to split.31  Aside from the 
stories being very similar, there are linguistic 
parallels that serve to reinforce that the stories 
are analogous.  Two quick examples: In 
Yehoshua, it describes the upgrading of 
Yehoshua’s standing in the eyes of the people 
because of the miraculous splitting of the 
Yarden.  “On that day God exalted Yehoshua in 
the sight of all Israel, so that they feared him all 
his days as they had feared Moshe ( וַּיְִראּו אֹתֹו
 It also opines on the  32”.(ַּכֲאֶׁשר יְָראּו ֶאת מֶֹׁשה
aftermath of the miraculous crossing when it 
describes the reaction of the other nations. 
“When all the kings of the Emori on the western 
side of the Jordan, and all the kings of Cana’an 
near the Sea, heard how God had dried up the 
waters of the Jordan from before Bnei Yisrael 
until they crossed over, their hearts melted, and 
no spirit was left in them to face Bnei Yisrael 
ִ ְׂשָרֵאל)   33”.(וַּיִַּמס ְלָבָבם וְֹלא ָהיָה ָבם עֹוד רּוַח ִמְּפנֵי ְּבנֵי י
Both of these are very similar to the verses that 
appear in this week’s Parsha with regards to 
Kriyat Yam Suf.  Moshe’s status in the eyes of 
the people is enhanced.  “And when Yisrael saw 
the wondrous power which God had wielded 
against the Egyptians, the people feared God; 
they had faith in God and His servant Moshe 
  34”.(וַּיִיְראּו ָהָעם ֶאת יְקֹוָק וַּיֲַאִמינּו ַּביקֹוָק ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו)
The reaction of the other nations is also akin to 
that which is described in Yehoshua.  “The 

                                                 
  ד ופסוק ראשון של פרק ה-יהושע פרקים ג 30
י ַהּיְַרֵּדן ֵמי ַהּיְַרֵּדן וְָהיָה ְּכנֹוַח ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ֲארֹון יְקֹוָק ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ ְּבמֵ  31

יִָּכֵרתּון ַהַּמיִם ַהּיְֹרִדים ִמְלָמְעָלה וְיַַעְמדּו נֵד ֶאָחד:...ּוְכבֹוא נְֹׂשֵאי ָהָארֹון ַעד ַהּיְַרֵּדן וְַרְגֵלי 
 ֹ ל יְֵמי ָקִציר: ַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ָהָארֹון נְִטְּבלּו ִּבְקֵצה ַהָּמיִם וְַהּיְַרֵּדן ָמֵלא ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ּכ

 טו)-(יהושע ג,יג
ַּבּיֹום ַההּוא ִּגַּדל יְקֹוָק ֶאת יְהֹוֻׁשַע ְּבֵעינֵי ָּכל יְִׂשָרֵאל וַּיְִראּו אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר יְָראּו ֶאת מֶֹׁשה ָּכל  32

 יְֵמי ַחּיָיו: (יהושע ד,יד)
יָָּמה וְָכל ַמְלֵכי ַהְּכנֲַענִי ֲאֶׁשר ַעל ַהּיָם ֵאת  וַיְִהי ִכְׁשמַֹע ָּכל ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן 33

ֲאֶׁשר הֹוִביׁש יְקֹוָק ֶאת ֵמי ַהּיְַרֵּדן ִמְּפנֵי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַעד ָעְבָרם וַּיִַּמס ְלָבָבם וְֹלא ָהיָה ָבם 
  עֹוד רּוַח ִמְּפנֵי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל: (יהושע ה,א)

ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְקֹוָק ְּבִמְצַריִם וַּיִיְראּו ָהָעם ֶאת יְקֹוָק וַּיֲַאִמינּו  וַּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהּיָד 34
  ַּביקֹוָק ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו: (שמות יד,לא)

ָׁשְמעּו ַעִּמים יְִרָּגזּון ִחיל ָאַחז יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת: ָאז נְִבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו  35
ד נָמֹגּו ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכנַָען: ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה וַָפַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך יְִּדמּו ָּכָאֶבן ַעד יֲַעבֹר ָרעַ 

 טז)-ַעְּמָך יְקֹוָק ַעד יֲַעבֹר ַעם זּו ָקנִיָת: (שמות טו,יד

nations hear, they fear; Trembling grips the 
inhabitants of Plashet.  Now the chieftans of 
Edom are dismayed; The mighty of Moav 
trembling grips them; All the dwellers in Cana’an 
melt away (נָמֹגּו ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכנַָען).  Terror and dread 
descend upon them.  Through the might of Your 
arm they are still as stone…”35 
 
With this in mind, one can begin to decipher the 
source for many of the Midrashei Chazal.  It is 
worthwhile to review the entire story in Sefer 
Yehoshua, but for the sake of brevity, we will 
focus on the aspects of the crossing that shed 
light on this week’s Parsha.  Yehoshua relays to 
Bnei Yisrael the instructions which he had 
received from God concerning the protocol for 
their crossing of the Jordan. “…the Ark of the 
Covenant of the Sovereign of all the earth will 
advance before you into the Jordan.  Now select 
twelve men from the tribes of Israel, one man 
from each tribe.  When the feet of the priests 
bearing the Ark of God, the Sovereign of all the 
earth, come to rest in the waters of the Jordan, 
the waters of the Jordan, the water coming from 
upstream, will be cut off and will stand in a single 
heap.”36  There are a number of items that 
emerge from this short description.  Firstly, God, 
represented by the Ark of the Covenant, must 
enter the waters first in order for them to split.  
This maybe the source for the Midrash that 
explains that the waters refused to split at 
Moshe’s coaxing until God himself appeared and 
the sea began to “run away.”18  It is also clear 
from here and the actual description of the event 
that the waters did not split until the Kohanim’s 
feet were actually immersed in the water.37  This 
is likely what spawns the Midrashim that at the 
Yam Suf the waters only split after members of 
Bnei Yisrael entered or jumped into the water.  In 
addition, the requirement here to have a 
representative from each tribe who later will be 
called upon to enter the Yarden and carry out a 
large stone to create a monument to this 
miraculous event38 and Yehoshua erecting 

36  ְ ַעָּתה ְקחּו ָלֶכם ְׁשנֵי ָעָׂשר ִאיׁש ִהּנֵה ֲארֹון ַהְּבִרית ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ עֵֹבר ִלְפנֵיֶכם ַּבּיְַרֵּדן: ו
ִמִּׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט: וְָהיָה ְּכנֹוַח ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ֲארֹון 

ִמְלָמְעָלה וְיַַעְמדּו נֵד יְקֹוָק ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ֵמי ַהּיְַרֵּדן יִָּכֵרתּון ַהַּמיִם ַהּיְֹרִדים 
 יג)-ֶאָחד: (יהושע ג,יא

וַיְִהי ִּבנְסַֹע ָהָעם ֵמָאֳהֵליֶהם ַלֲעבֹר ֶאת ַהּיְַרֵּדן וְַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ָהָארֹון ַהְּבִרית ִלְפנֵי ָהָעם:  37
ְטְּבלּו ִּבְקֵצה ַהָּמיִם וְַהּיְַרֵּדן ּוְכבֹוא נְֹׂשֵאי ָהָארֹון ַעד ַהּיְַרֵּדן וְַרְגֵלי ַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ָהָארֹון נִ 

ָמֵלא ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ּכֹל יְֵמי ָקִציר:  וַּיַַעְמדּו ַהַּמיִם ַהּיְֹרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו נֵד ֶאָחד ַהְרֵחק 
ָרתּו וְָהָעם ְמאֹד ֵמָאָדם ָהִעיר ֲאֶׁשר ִמַּצד ָצְרָתן וְַהּיְֹרִדים ַעל יָם ָהֲעָרָבה יָם ַהֶּמַלח ַּתּמּו נִכְ 

 טז)-ָעְברּו נֶֶגד יְִריחֹו: (יהושע ג,יד
וַּיְִקָרא יְהֹוֻׁשַע ֶאל ְׁשנֵים ֶהָעָׂשר ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִמָּׁשֶבט:  38

ּיְַרֵּדן וְָהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן וַּיֹאֶמר ָלֶהם יְהֹוֻׁשַע ִעְברּו ִלְפנֵי ֲארֹון יְקֹוָק ֱאֹלֵהיֶכם ֶאל ּתֹוְך הַ 
ְלַמַען ִּתְהיֶה זֹאת אֹות ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי יְִׁשָאלּון   ַאַחת ַעל ִׁשְכמֹו ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל:

ְרֵּדן ְּבנֵיֶכם ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֲאָבנִים ָהֵאֶּלה ָלֶכם: וֲַאַמְרֶּתם ָלֶהם ֲאֶׁשר נְִכְרתּו ֵמיֵמי ַהּיַ 
נֵי ִמְּפנֵי ֲארֹון ְּבִרית יְקֹוָק ְּבָעְברֹו ַּבּיְַרֵּדן נְִכְרתּו ֵמי ַהּיְַרֵּדן וְָהיּו ָהֲאָבנִים ָהֵאֶּלה ְלִזָּכרֹון ִלבְ 

נִים יְִׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם: וַּיֲַעׂשּו ֵכן ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יְהֹוֻׁשַע וַּיְִׂשאּו ְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ֲאבָ 
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another monument in the Jordan River itself 
consisting of twelve stones might be the impetus 
for the Midrashim that focus on the Sea of Reeds 
splitting into twelve channels and the stories that 
speak of competition between the tribes as to 
who would or would not enter the waters first.  
Lastly, the Midrashim that indicate that the 
waters began to close behind Bnei Yisrael as 
they passed through the Yam Suf might relate, in 
addition to the verses found in this week’s 
Parsha and discussed earlier, to the fact that as 
the Kohanim’s feet exited the riverbed, the 
waters of the Jordan returned to their former 
state,39 thereby correlating the return of the 
waters to the progress of those crossing. 
 
It was relatively easy to identify the parallel story 
of crossing the Jordan to God intervening on 
behalf of Bnei Yisrael to aid them because of the 
obvious and striking similarities between the two 
events. On the other hand, despite the fact that 
there are many stories of God aiding Bnei Yisrael 
in battles against their enemies, it is much harder 
to point at a story that involves God’s intervention 
utilizing water in defeating Bnei Yisrael’s 
adversaries that has linguistic and literary 
parallels to the defeat of the Egyptians at Yam 
Suf.  Luckily, Chazal gave us some direction 
when they chose the Haftorah for Parshat 
B’Shalach and made veiled references to the 
incident in some of the Midrashim.  On the 
seventh day of Pesach, when the story of Kriyat 
Yam Suf and the Shirat Hayam is read as the 
Torah portion,40 the HafTorah is Shirat David that 
is found at the end of Shmuel Bet41 because it 
also mentions the Exodus from Egypt.42  
Nevertheless, when B’Shalach is read as the 
weekly portion, the HafTorah is Shirat Devora 
found in Sefer Shoftim.43  The simple reason for 
why this was chosen as the HafTorah is due to 
the fact that the two readings are both songs 
thanking God for salvation from Bnei Yisrael’s 
enemies and one could also add that there are 
prophetesses that play a central role in both 
stories (מרים הנביאה ודברה הנביאה).  Though if one 

                                                 
ִמּתֹוְך ַהּיְַרֵּדן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְקֹוָק ֶאל יְהֹוֻׁשַע ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל וַּיֲַעִברּום ִעָּמם ֶאל 

 ח)-ַהָּמלֹון וַּיַּנִחּום ָׁשם: (יהושע ד,ד
ת ַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית וַיְַצו יְהֹוֻׁשַע ֶאת ַהּכֲֹהנִים ֵלאמֹר ֲעלּו ִמן ַהּיְַרֵּדן: וַיְִהי ַּכֲעלֹו 39

ְלכּו יְקֹוָק ִמּתֹוְך ַהּיְַרֵּדן נְִּתקּו ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהנִים ֶאל ֶהָחָרָבה וַּיָֻׁשבּו ֵמי ַהּיְַרֵּדן ִלְמקֹוָמם וַּיֵ 
 יח)-ִכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו: (יהושע ד,יז

 )מגילה לא.( יום טוב האחרון של פסח קורין ויהי בשלח ומפטירין וידבר דוד 40
  יחב כב וגם תהלים שמואל  41
ומפטירין וידבר  לפי שביום שביעי של פסח אמרו שירה על הים. -ויהי בשלח פרעה  42

שהיא שירה כמותה, ומדבר בה מיציאת מצרים עלה עשן באפו וגו' וישלח חציו  -דוד 
 )י מגילה לא."רש( ויפיצם וגו'.

  ה-פרקים דשופטים  43
י יְקָֹו֑ק וְֵא֖הּוד ֵמֽת: 44 ע ְּבֵעיֵנ֣ ל ַלֲעׂ֥שֹות ָהַר֖ י יְִׂשָרֵא֔ פּ֙ו ְּבֵנ֣ ַען  וַּיִֹס֙ ֶלְך־ְּכנַ֔ ין ֶמֽ ק ְּביַ֙ד יִָב֣ ָ֗ ם יְקֹו וַּיְִמְּכֵר֣

ֶׁשת ַהּגֹוִיֽם: ֹ֥ ב ַּבֲחר א וְ֥הּוא יֹוֵׁש֖ יְסָר֔ ְך ְּבָח֑צֹור וְַׂשר־ְצָבאֹ֙ו ִסֽ ר ָמַל֖ ל  ֲאֶׁש֥ וַּיְִצֲע֥קּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖

looks more closely, one can begin to discern that 
there is a deeper connection between these two 
stories.  Once again here it is worthwhile to 
review the entire Haftorah, which we will assume 
the reader is somewhat familiar with, and we will 
therefore cherry-pick the most relevant aspects 
to highlight the interrelation between the two 
stories. 
 
In Sefer Shoftim, the enemy that is oppressing 
and subjugating Bnei Yisrael for nearly twenty 
years (ה ל ְּבָחְזָק֖ י יְִׂשָרֵא֛ ץ ֶאת־ְּבֵנ֧ הּוא ָלַח֞  is Yavin the ,(וְ֠
King of Cana’an who reigned in Chatzor and his 
powerful general Sisra.44  One of the key 
features of this tyrannical and harsh regime is 
that they have in their possession nine hundred 
iron chariots to bring to bear against their 
enemies,45 reminiscent of the six hundred 
chariots that Paraoh mounts to chase after Bnei 
Yisrael.46  While this alone would not be 
convincing, there are two other linguistic 
parallels that clearly connect the two stories.  At 
Devora’s bidding, Barak, the general of Bnei 
Yisrael, begins his attack on the clearly more 
powerful enemy because she declares that 
today God will assist you in defeating Sisra.47  As 
the battle gets underway, God immediately 
intervenes “and God threw Sisra and all his 
chariots and army into a panic ( וַָּיָהם יְקֹוָק ֶאת
 before the (ִסיְסָרא וְֶאת ָּכל ָהֶרֶכב וְֶאת ָּכל ַהַּמֲחֶנה
sword of Barak; Sisra leaped from his chariot and 
fled on foot (וֵַּיֶרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהֶּמְרָּכָבה וַָּיָנס ְּבַרְגָליו).  
Barak pursued the chariots and the soldiers as 
far as Charoshet-goyim.  All of Sisera’s soldiers 
fell by the sword; not one of them remained. 
  48”.(וִַּיּפֹל ָּכל ַמֲחֵנה ִסיְסָרא ְלִפי ֶחֶרב ֹלא ִנְׁשַאר ַעד ֶאָחד)
The account of God’s intervention in the battle is 
strikingly similar to the description given to God’s 
intercession with the Egyptians chasing after 
Bnei Yisrael.  “At the morning watch, God looked 
down upon the Egyptian camp through a pillar of 
fire and a cloud, and threw the Egyptian camp 
into panic (וַָּיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָריִם).  He took off the 
wheels of their chariots so that they moved 
forward with difficulty.  And Mitzrayim said, ‘Let 

 ֽ ים ָׁשָנ ה ֶעְׂשִר֥ ל ְּבָחְזָק֖ י יְִׂשָרֵא֛ ץ ֶאת־ְּבֵנ֧ הּוא ָלַח֞ ֶכב־ַּבְרֶזל֙ ֔לֹו וְ֠ ע ֵמ֤אֹות ֶרֽ י ְּתַׁש֨  ה:ֶאל־יְקָֹו֑ק ִּכ֠
 )ג-שופטים ד,א(

וְֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֵמֲחרֶֹׁשת  ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזלוַּיְַזֵעק ִסיְסָרא ֶאת ָּכל ִרְכּבֹו  45
 )יגד,שופטים ( ַהּגֹויִם ֶאל נַַחל ִקיׁשֹון:

ב ָּבחּור וְכֹל ֶרֶכב ִמְצָריִם וְָׁשִלִׁשם וַּיִַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרכֶ  :וַּיְֶאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו וְֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו 46
  )ז-שמות יד,ו( :ַעל ֻּכּלֹו

וְֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֵמֲחרֶֹׁשת  ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזלוַּיְַזֵעק ִסיְסָרא ֶאת ָּכל ִרְכּבֹו  47
ֶאל ָּבָרק קּום ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר נַָתן יְקֹוָק ֶאת ִסיְסָרא וַּתֹאֶמר ְּדבָֹרה  ַהּגֹויִם ֶאל נַַחל ִקיׁשֹון:

שופטים ( :ְּביֶָדָך ֲהֹלא יְקֹוָק יָָצא ְלָפנֶיָך וַּיֵֶרד ָּבָרק ֵמַהר ָּתבֹור וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ַאֲחָריו
  )יד-ד,יג

ֶרב ִלְפנֵי ָבָרק וַּיֵֶרד ִסיְסָרא וַּיָָהם יְקֹוָק ֶאת ִסיְסָרא וְֶאת ָּכל ָהֶרֶכב וְֶאת ָּכל ַהַּמֲחנֶה ְלִפי חֶ  48
ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב וְַאֲחֵרי ַהַּמֲחנֶה ַעד ֲחרֶֹׁשת ַהּגֹויִם  ֵמַעל ַהֶּמְרָּכָבה וַּיָנָס ְּבַרְגָליו:

 )טז-טושופטים ד,( וַּיִּפֹל ָּכל ַמֲחנֵה ִסיְסָרא ְלִפי ֶחֶרב ֹלא נְִׁשַאר ַעד ֶאָחד:
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us flee from Yisrael (ָאנּוָסה ִמְּפֵני יְִׂשָרֵאל), for God 
is fighting for them against Egypt.’”49  “The 
waters returned and covered the chariots and 
the cavalry – Paraoh’s entire army that followed 
them into the sea; not one of them remained ( ֹלא
    50”.(ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד
 
The parallel gains steam when looking at Shirat 
Devora which describes the integral role that the 
river of Kishon played in the defeat of Sisra and 
his army of iron chariots which would deepen the 
correlation between the two events since they 
both involve a body of water that trounces the 
enemy.  “The stars fought from heaven; from 
their courses they fought against Sisra. The 
torrent of Kishon swept them away, the raging 
torrent, the torrent Kishon. March on, my soul, 
with courage!  Then the horses’ hoofs pounded 

from the gallopings, the gallopings of his 
steeds.”51  This likely the source for the 
Midrashim above that the constellations and the 
waters entered the fray to destroy the Egyptians. 
 
Finally, what about the question we opened the 
shiur with – What ever happened to Paraoh the 
emperor of Egypt?  We saw that the evidence 

was overwhelmingly in favor of Rabbi Yehuda’s 
position that Paraoh met the same fate as the 
rest of his troops.  In that light, the burden of 
proof was on Rabbi Nechem’ya to demonstrate 
why one would think otherwise.  The story of the 
battle against Sisra just might be the source for 
this surprising opinion that Paraoh survives 
God’s battle against the Egyptians at the Yam 
Suf.  In Sefer Shoftim, similar to Parshat 
B’Shalach, the Navi records that not a single 
member of Sisra’s army remained ( ֹלא ִנְׁשַאר ָּבֶהם
 Then the next verse unexpectedly  .(ַעד ֶאָחד
begins “And Sisra escaped by foot to the tent of 
Yael, the wife of Chever HaKeni, because there 
was peace between Yavin the king of Chatzor 
and the household of Chever HaKeni.”52  This 
might be exactly what convinced Rabbi 
Nechemya that Paraoh survives the battle.  In 
Sefer Shoftim, everyone perished, yet the 
general of the army is subsequently found 
escaping.  Maybe in Parshat B’Shalach too, the 
entire Egyptian army was annihilated ( ֹלא ִנְׁשַאר
 !but Paraoh walked away ,(ָּבֶהם ַעד ֶאָחד
 
Shabbat Shalom

 

                                                 
ֵקף יְקֹוָק ֶאל ַמֲחנֵה ִמְצַריִם ְּבַעּמּוד ֵאׁש וְָענָן וַּיָָהם ֵאת ַמֲחנֵה וַיְִהי ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר וַּיַׁשְ  49

וַּיַָסר ֵאת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיו וַיְנֲַהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת וַּיֹאֶמר ִמְצַריִם ָאנּוָסה ִמְּפנֵי יְִׂשָרֵאל ִּכי  :ִמְצָריִם
 )כה-שמות יד,כד( :יְקֹוָק נְִלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָריִם

ם ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹה ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבּיָם ֹלא וַּיָֻׁשבּו ַהַּמיִם וַיְַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב וְֶאת ַהָּפָרִׁשי 50
 נְִׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד: (שמות יד,כח)

נַַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם נַַחל ְקדּוִמים  :ָתם נְִלֲחמּו ִעם ִסיְסָראִמן ָׁשַמיִם נְִלָחמּו ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹו 51
שופטים ( :ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי סּוס ִמַּדֲהרֹות ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו :נַַחל ִקיׁשֹון ִּתְדְרִכי נְַפִׁשי עֹז

 )כב-ה,כ
ֶאל אֶֹהל יֵָעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקינִי ִּכי ָׁשלֹום ֵּבין יִָבין ֶמֶלְך ָחצֹור ּוֵבין ֵּבית  ווְִסיְסָרא נָס ְּבַרְגָלי 52

 )יזד,שופטים ( ֶחֶבר ַהֵּקינִי:


